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Resumo: O município de Caririaçu se localiza na região metropolitana do cariri,
no estado do Ceará, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), teve sua economia com base na produção do sisal durante extenso
período de tempo e até hoje é um dos maiores produtores do estado, o sisal
também conhecido como agave, é uma planta de origem mexicana, tem folhas
rígidas e extensas, obtendo delas derivados que podem ser utilizados na
fabricação de diversos produtos, se adapta a locais quentes, tornando assim o
Ceará um local adequado a sua produção. Objetivando realizar análise para a
retomada da produção do sisal neste município, avaliar os períodos de regressos
e crescimentos na produção nos últimos 10 anos, com base nos pontos positivos
desse município para o cultivo. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, seguindo o método explicativo, desenvolvida através de dados
secundários, a fim de identificar a perspectiva da retomada de produção do Sisal
no município de Caririaçu. Com base na análise dos dados é possível observar
elevada produção e lucro no ano de 2010 a 2014, onde a média de produção
nesse período é de 385,8 toneladas, com média de lucros de 243.407,6 R$, já
no ano de 2015 a 2019, teve queda em relação aos anos anteriores com média
de 33,2 toneladas na produção com lucros de 6.390,6 R$, esses baixos valores
podem ser justificados por dois motivos, o hidrológico, de 2015 até 2019 as
chuvas iniciaram uma sequência crescente no estado do Ceará com média de
675,98 milímetros, e a segunda por falta de investimento de empresas no cultivo
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local, os produtores não tem capacidade de realizar investimentos em
maquinários e funcionários para a produção, motivo este mais aplicável, mas é
possível visualizar uma pequena evolução positiva da produção desde o ano de
2016 saindo de 450t para 13.584t no ano de 2019. A economia do sisal podia
ser recuperada com o investimento de empresas e órgãos no cultivo municipal
da cidade de Caririaçu, local favorável para este cultivo que já foi por anos
produzido em grande escala, o sisal é utilizado em diversos setores no mercado,
sendo ainda um produto sustentável por ser de matéria orgânica.
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